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Beste Lintenaar,
In deze laatste editie van dit jaar 
wil de ganse ploeg van N-VA Lint 
u en uw familie een voorspoedig, 
gezond, prettig en veilig 2018 
wensen. Dankbaar voor wat het 
laatste jaar gebracht heeft, hoop-
vol voor wat het nieuwe jaar zal 
brengen. Wij willen u ook in het 
laatste jaar van deze bestuurs- 
periode uitnodigen om te komen 
luisteren op de gemeenteraad. 
Uiteraard beantwoorden wij uw 
vragen graag tijdens het vragen-
halfuurtje. Uw mening is voor ons 
uiterst belangrijk.

Kristel Ooms
afdelingsvoorzitter

Meer weten over N-VA Lint? 
Lid worden?

Stuur dan een mail naar ledenverant- 
woordelijke Oswald Valgaerts via  
oswald.valgaerts@n-va.be. Of 
bezorg ons de invulstrook op de 
laatste pagina.
Op www.n-va.be/lint vindt u al 
onze contactgegevens terug. Uw 
reacties, opmerkingen en vragen 
zijn van harte welkom.

Oswald Valgaerts,
ledenverantwoordelijke

  Schepen van Sport Alice Bruno bij sporthal De 
Witte Merel. Binnenkort kunnen sporters ge-
bruikmaken van een nieuwe zaal.

 Uitbreiding sporthal De Witte Merel 

Begin september werd de renovatie van de 
gang en de sanitaire ruimten van sporthal 
De Witte Merel succesvol afgerond. De 
sporters kunnen nu gebruikmaken van 
volledig gerenoveerde en gemoderni-
seerde kleedkamers en doucheruimtes 
met zes in plaats van vier kleedkamers. 
Er kwamen ook toiletten bij en in het toi-
let voor personen met een handicap werd 
een verschoontafel voor baby’s voorzien.

De werken aan de nieuwbouw zijn 
inmiddels gestart. De bomen die bleven 
staan werden op een gepaste manier be-
schermd om schade te vermijden tijdens 
de werken. De werfzone is klaar, waar-
door er tijdelijk geen doorgang meer is 
tussen de Liersesteenweg en de Lindelei. 
De ingebruikname van de nieuwe zaal 
is voorzien bij aanvang van het sport- en 
cultuurseizoen van 2018-2019.

N-VA Lint is de groene kracht binnen dit bestuur
N-VA Lint is de trekkende kracht in energiezuinige en milieuvrien-
delijke maatregelen binnen het huidige bestuur. Intussen kunnen 
we een reeks mooie realisaties op tafel leggen. Wij geven u graag een 
overzicht van de belangrijkste beslissingen.

Vergroening van het gemeentelijk 
wagenpark

De gemeente Lint kocht in 2017 vier 
bestelwagens op aardgas (CNG) aan. 

Wagens op CNG stoten 95 procent minder 
fijn stof en tot 30 procent minder CO2 
uit. In 2018 volgt de aankoop van drie 
elektrische personenwagens. Met deze 
inhaalbeweging kunnen de meest ver-
vuilende exemplaren uit het wagenpark 
voorgoed van de baan.
In nieuwe (woon-)projecten zoals Zeven-
huizen en de heraanleg van het Oudstrij-
dersplein zullen bovendien laadpalen voor 
elektrische wagens worden voorzien.

Wilt u weten hoe de N-VA Lint nog groe-
ner maakt? Lees dan verder op pagina 2

  Wouter Verbeeck, schepen van 
Openbare Werken, Mobiliteit, Lokale 
Economie en ICT.

N-VA
 Lint wenst u 

een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Lint wenst u fijne feestdagen!
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N-VA Lint is de groene kracht binnen dit bestuur (vervolg)

Pesticidevrij onderhoud  
Op amper drie jaar tijd werd het gebruik van pesticiden op het 
openbaar domein volledig gebannen. De korte termijn die we 
van Europa kregen stond een geleidelijke afbouw in de weg. De 
aanblik van het openbaar domein is de laatste jaren dan ook 
erg veranderd. Het openbaar groen werd zo heraangeplant dat 
het makkelijker te onderhouden is. Dat was voor de Lintenaar 
niet altijd gemakkelijk om te moeten slikken. Intussen is de 
technische dienst opgeleid en gewapend om het openbaar do-
mein op een milieuvriendelijke manier te onderhouden.

Nieuw lichtplan leidt tot overstap naar ledverlichting
Het nieuwe lichtplan voor onze gemeente werpt zijn vruchten 
af. Sinds juli 2016 wordt de openbare verlichting gedoofd van 
23 uur tot 6 uur, met uitzondering van de hoofdassen, alle 
kruispunten, de kmo-zones, de as naar het station, de fietsos-
trade en het laatste lichtpunt in elke straat.

Dit beleid leidt tot een vermindering van het stroomgebruik, 
broeikasgassen en lichtvervuiling. Bovendien daalde de 
CO2-uitstoot met 40 ton. Ter info: de uitstoot van één ton CO2 
is het equivalent van de verbranding van 319 liter diesel.
Het lichtplan levert ook een jaarlijkse besparing van 30 000 euro 
op. Dat bedrag wordt vanaf 2018 gebruikt voor de omvorming 
van de openbare verlichting naar ledverlichting. Dat zorgt voor 
een nieuwe besparing. Er wordt gestart met de lampen met het 
hoogste vermogen.

Energiemaatregelen in gemeentelijke gebouwen
In 2017 werden alle ramen van het gemeentehuis vervangen 
door hoogdrendementsglas. Dat isoleert twee tot drie keer 
beter dan dubbel glas en vier tot vijf keer beter dan enkel glas. 
Ook de rolluikkasten werden geïsoleerd en het buitenschrijn-
werk werd waar nodig vervangen en opnieuw geschilderd. De 
totale energiebesparing wordt geraamd op 15 procent en een 
vermindering van de CO2-uitstoot met 4,6 ton per jaar.

Het uitzicht van het gemeentehuis is beschermd en moet dus be-
waard blijven. De werken werden aangevraagd in drie fases. Voor 
elke fase werd een erfgoedpremie van 20 000 euro verkregen. 

N-VA Lint hecht veel belang aan veilige schoolomgevingen
Naar jaarlijkse traditie verdeelden we bij aanvang van de donkere maanden fluo rugzakhoesjes aan alle eerste-
jaars van het lager onderwijs in de Lintse scholen. Gezien worden draagt namelijk bij tot een betere veiligheid. 
Samen met de dienst mobiliteit en de drie Lintse scholen ging het gemeentebestuur in zee met het Octopusplan.

Dit om de omgeving van onze scholen te analyseren en de 
gevaarlijke punten in kaart te brengen om ervoor te zorgen dat 
alle Lintse schoolgaande kinderen veiliger naar school kun-
nen gaan. Dankzij de bijstand van het Octopusplan zullen we 
leerlingen via de scholen een kaart aanbieden met de veiligste 
fiets- en wandelroutes van en naar de school.

Ook hebben we verschillende proefopstellingen uitgewerkt:
• Bij Mater Christi, via het LaMA project (Laboratoria  
 Mobiele Alternatieven).
• Bij De Wilg is er een de proefopstelling ‘zoen & zwaai’.
• Bij de Gemeentelijke Basisschool is er, ook op aanzet van  
 de ouderverenigingen, een proefopstelling ‘zoen & zwaai’.

Tot slot slaagden we erin om een parkeerplek te creëren voor 
het busje dat de kinderen van en naar de buitenschoolse kin-
deropvang De Marbollen vervoert.

Alice Bruno, schepen van Onderwijs
Wouter Verbeeck, schepen van Mobiliteit 

N-VA Lint wenst  
u een prettige Kerst!
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Wist je dat ...
  er bijna 200 Lintse senioren mee op reis gingen naar Trier? Met dank aan de Ouderenadviesraad van onze gemeente die de uitstap 

organiseerde. Heeft u als senior een leuke suggestie voor de volgende reis in 2018? Laat het dan weten aan Rina Cox, voorzitster 
van de Ouderenadviesraad.

  op 15 oktober het jaarlijks Seniorenfeest plaatsvond met bijna 150 aanwezigen? De dansvloer stond de hele namiddag vol. Verder 
konden onze senioren ook genieten van lekkere koffiekoeken met een kopje koffie, thee of een fris pintje. Dit alles met het nodige 
enthousiasme geserveerd door de Aspiranten van de Chiromeisjes van Lint.

Aantal leefloongerechtigden 
daalt in onze gemeente
Nog nooit kregen zo veel Belgen een leefloon als in de eerste 
vijf maanden van dit jaar. Het gaat intussen om meer dan 
140 000 mensen per maand. Het water staat bij vele OCMW’s 
aan de lippen. In Lint houden we het aantal leefloongerech-
tigden onder controle en zien we zelfs een lichte terugval. 
Goede dossieropvolging door de maatschappelijk werkers is 
hier van primordiaal belang. 

Lint investeert in speelpleintjes

Naast de jaarlijkse veiligheidsrondgang met IGEAN hebben we 
niet stilgezeten De voorbije jaren zijn er telkens kleine verbe-
teringen aangebracht op alle pleintjes. In november 2017 werd 
bovendien het nieuwe speelpleintje in de wijk Papendonk aange-
legd. Dezelfde wijk waar binnenkort alle hondenliefhebbers van 
een gloednieuwe hondenweide gebruik zullen kunnen maken.

Het meest centraal gelegen speelpleintje, gelegen aan het Lin-
denhof naast het park, zal in het voorjaar van 2018 een meta-
morfose ondergaan. Spelen en ravotten is de boodschap.
Het pleintje achter de Witte Merel aan de Lindelei zal tegelijk 
met het project ‘binnensportaccommodatie’ aangepakt worden, 
in samenspraak met de buurtbewoners. Voor eind 2018 zal het 
klaar zijn.

Kunstwerk woonzorgcentrum klaar
De werkzaamheden aan ons nieuwe woonzorgcentrum lopen 
wat vertraging op. De inhuldiging zal in de maand mei plaats-
vinden en wordt gekoppeld aan Lint Boetiek. Stukje bij beetje 
wordt alles een geheel. Zo maakte Elise Eeraerts al een kunst-
werk voor het woonzorgcentrum. Zij kwam als primus uit de 
wedstrijd die we breed hadden georganiseerd. 

In haar werk focust Elise Eeraerts op de verhouding van het 
menselijke lichaam en het object. Ze onderzoekt deze ver-
houding in zeer uiteenlopende settings: van een tentoonstel-
lingsruimte, de straat tot een zwembad. Ze ontwerpt abstracte 
objecten en introduceert die in een bepaalde context. Zo creëert 
ze een nieuwe ruimte, die het midden vindt tussen een publieke 
en private ruimte.

Iedereen kan het kunstwerk komen bekijken.

  OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven bij een onderdeel van het kunst-
werk dat verspreid staat rondom het nieuwe woonzorgcentrum.

  Ook in de wijk Papendonk is er voortaan een speelpleintje.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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